Itsasoar sn

Kutsadur lturriak
Gero, garbigailuak't agertu ziren. Garbigailuak xaboia baino
hobeak ziren, arropak ikuzteko;* baina gero nekez desegiten
eta deskonposatzen ziren uretan, eta pozointsuak gertatzen ziren uretako bizidunentzat.

Berriro ere uraren kutsaduta* aztefizen ad garelatik, kutsadur itutriak ez gvtzea komeni dela uste dut' Horregatik, lehenik sailkatu eginen ditugu itumiok'
Bereziki hiru dira itsaso, aintzira* eta hibaietako kutsadur
iturriak: etxeetariko hondakinak,t' lantegiek botatzen dituzten
zabofferiak eta petrolioa. Beste zenbait iturri ere ba dira: adi-

Orduan, gaitz'hoti baztertzcko, garbigailu biodegradaga'
rriak asmatu ziten. (Hauk* berez desegiten dira uretan)' Eta
legea jatti zen, biodegradagarri ez ziriln garbigailuak ez erabil' '
,"Iko.'B"in" frogatu ihtt i""tt da geroago, garbigailu biodegra'
dagartiok, deseg'iten direnean, beste gai kimiko galgarriagoak
,ot1""n dituztela. Sendagarria gaixoa bera baino txarragoa gertatu izan da. Hala ere, indar ekonomiko haundiegiak daude,

bid.z, hondakin radioaktiboak, mamor* 'hiltzaileak eta bero
kutsaiura; baina, gaur egun, hauek ez dute lehenago aipaturiko
hirurek beste* garrantzirik.

Aurteko attlkulu batetan, petrolioak sortzen dituen pro'
blemez idatzi nuen bereziki; eta, otaingo 'honetan, etxe eta

garbigailuok galeraziak izan daitezen.

industrietako hondakinek sortzen dituztenez idatzilco dut'

LANTEGIETARIKO HONDAKINAK
Kasu honetan, gai kimikoak dita gehien ardutatu behar
gaituztenak. Eta gai kimikoei buruz, itsasoko bizidunek dut:n
iraginnr"n aztertzeari, guztiz interesgarri deritzat'* Adibide be-
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. dezagun Japoniako herriska

batetan gertatutako ja'

Minamata, amantzale 'herti ttipi bat da' Misteriozki, hango
arrantzaleak gaitz ezezagun batek iota hiltzen ziren' Azkenik,
ikertzapenek gaitzaren zergatikoa atzeman* zuten' Hara zer
,"r,, luiinrtatán ibasoratzen den 'hibaian gora, lantegi bat zegoen. Lantegi honetntik merkuriozko konposatu bat egoztenr'
Iuten 'hib¿iirá. C.i egotzia oso eskasa zelarik, hibaiaren kutsa'
-:lur'a neurtzeko egiten zirtn ikertzapenetan, igarti* ere ez zeil
egiten merkuriorik zegoenik.
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Hala ere, konposatu hori itsasora heltzean, fitoplanktonak
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irentsi egiten zuen medcurioa, eta izugarriro kontzentra erazten
zu.n. G-"ro zooplanktonak, fitoplanktona irenstean, oraindik
gehiago ftinka etazten zr¡en. Hitugarren kontzentratze bat,
irr"inl"k zooplanktona irensteau gertatzen zen. Eta azkenik,
artainak jatean, gizonek neumi hilgarri batez kontzentra eraz'
ten zuten zotitxatreko merkurioa.

ETXEETARIKO HONDAKINAK
Gaur egun, kostaldeko herri gehienetan' etxeetako urekin
batera dotitt zikinkeria guztiak, itsasora doaz, batere itagazi*
gabe. Hottela, kostaldeko edozein hondartzatan* igeri gabiltz'ai.rn, ., gara gehiegirik harritu behar, geure ondotik gizagoro'
tzen bat l"tttr.n ikusten badugu. Hala ere, higuingarti gerta'

ZENBAIT ONDORIO

tzen den arten, kutsadut mota'hau ez da txartena'

Baltiko itsasoan oso attain guti gelditzen da' Eta geratzen
dena ez da hain ona, FAOk hango artainik astean behin baino
ez jateko kontseilatu du eta.

Multzobitanbanatukodituguetxeetarikohondalcingalga.

mienak: baktetia patogenoak eta gai kimikoak'

Etxeetariko hondakinetan hainbeste bakteria doa itsasora.
Bakteria asko gaixo'garraiatzaileak dira, eta its':soa gaixogarti"t"too behar-luketela ditudi. Hala ere, itsasoko uren gazilasonari esker, eta guztiz* ere mikroorganismo batzuek sortzen
dituzten rrt.rin bakteri hiltzaile batzuei esket, bakteria_p_ato-

ez dute arrisku handirik sortzen' gehienak - nahiko*
irin hiltzen baitira. Benetako arriskua sor liteke, hala erc,
geuk jan genitzakeenetan- bilUrf.r"ti"[ arrainetan

u.t*t

-gero
tzen, trinkatzen eta kontzentratzen ditenean'

Gai kimikoen artean' ia* etxe guztietan erabiltzen ditugun

garbigailuak* kontsidera geni tzake. Azter ditzagun, garbigailuen
Éirtor-i" laburtean .t"n áir"n umatsak'* eta zet etagina ukan

duten uten kutsadutan.
Garbigailuak asrnatu baino lehenago erabiltzen zirén xaboiek, ez zuten ura kutsatzen, oso biodegtadagarriak* izanik'
arin áesegiten baitziren uretan. Bestalde, deskonposatzean' ez
zuten pozoinik sbttzen.
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Cousteau jaunak dioenaren arabera,* itsasoko bizitz maila
40 Voz gutitu da azken hogei urteotan' Bizkitartean, gizaterit
handitui joan da, eta haten behar¡ak ete hein* betean.
Gatozen orain Euskal Hetrira. Aipatudko kutsadur iturriak

nonnahi ikusten ditugu geure hetrietan. Etxeek páffa patrá
jauttikitzen dituzte hóndakinak 'hibaietara, eta, hauk iadanik
írilik daudelatik, zikinkeúa guztia itsasora.doa. Lantegien ka'
sua are* larriagoa da. Hauek botatzen dituzten pozoinkerienga'
ikusteko abagadunedk* ez dugunoi ahan'
tik, itsasoa
"gün.ro
.tzi egin zaigu, urak zer kolore ukan* behar duen eta hibaietan
rnot" bizi diren ete. Eta egoera negargarri hone'
zeinlzu
"r¡"in
tan bizi gara eta biziko gara, kutsaduta honen aurka zerbait
egin ez dezagun arte.

J. R. ETXEBARRIA
dezagun, dalgun
dltzagun, dalguzan
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genltzake, gelnker
zalgu, laku

